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Παρουσία πλήθους κόσμου έγιναν το βράδυ της Τρίτης τα εγκαίνια της έκθεσης
φωτογραφίας για τα Αρχοντικά και τα Διατηρητέα της Άρτας, που διοργανώνει στην
Δημοτική Πινακοθήκη «Γιάννης Μόραλης» ο Δήμος Αρταίων.

Στην εκδήλωση παρέστησαν οι ιδιοκτήτες των αρχοντικών και των διατηρητέων μνημείων,
που έχουν αναγνωριστεί με σχετικά ΦΕΚ, σε μια προσπάθεια του Δήμου Αρταίων να
αναδείξει και να προβάλει το πλούσιο πολιτιστικό παρελθόν της Άρτας.

«Η έκθεση που σήμερα ανοίγει τις πύλες της, με τις φωτογραφίες των Βασίλη και
Αφροδίτης Γκανιάτσα τους οποίους και ευχαριστούμε για τη συνεργασία, θέλουμε να
καταστεί η αρχή για να γίνουν τα αρχοντικά μας και τα διατηρητέα μας μνημεία ακόμη πιο
γνωστά. Πρώτα και κύρια στα παιδιά, στους νέους και στις νέες, για αυτό θα απευθυνθούμε
στα αρμόδια όργανα, ώστε σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες να γίνουν επισκέψιμα για τα
σχολεία της Άρτας και των γύρω περιοχών» ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο χαιρετισμό του ο
Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Και συνέχισε: «Η εκδήλωση αυτή αναδεικνύει και μια σημαντική προσπάθεια. Την
προσπάθεια που για δεκαετίες τώρα κάνουν οι ιδιοκτήτες των αρχοντικών να τα
συντηρήσουν και έτσι να τα κρατήσουν στη ζωή. Για αυτό σήμερα τους τιμούμε και τους
λέμε με αυτόν τον τρόπο ένα «ευχαριστώ» που έχουν συμβάλλει και αυτοί στην διατήρηση
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Την επόμενη Τετάρτη στις 27 Δεκεμβρίου
προγραμματίζουμε έναν περίπατο σε όλα τα αρχοντικά και τα διατηρητέα μνημεία της
πόλης μας, ώστε να τα γνωρίσουμε από κοντά. Κλείνοντας, σε συνεργασία με όλους τους
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ιδιοκτήτες θέλουμε να πιέσουμε προς πάσα κατεύθυνση τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα
ώστε να υπάρξει ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την συντήρηση των αρχοντικών
σπιτιών αυτών».

Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ.κ.
Καλλίνικος, οι Αντιδήμαρχοι Κώστας Χαρακλιάς, Άννα Κουτρούμπα, Γιώργος Πανέτας, ο
Πρόεδρος της ΑΔΑΕ Κώστας Ζέρβας, ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Δημήτρης Σφήκας,
ο πρ. Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χρήστος Παπάζογλου, η Προϊσταμένη της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Άρτας Βαρβάρα Παπαδοπούλου, ο Πρόεδρος του Νομαρχιακής Επιτροπής
Άρτας του ΤΕΕ Ευάγγελος Χρηστάκης και ο Διοικητής του ΚΕΝ Άρτας Αντισυνταγματάρχης
Φώτης Καραμπάς.

Η Έκθεση φωτογραφίας θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου και θα λειτουργεί από Δευτέρα
έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 8 το βράδυ και Σάββατο από 9 το πρωί έως τις 2 το
μεσημέρι.
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